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7. trinn

Uke 17

Fokus: Jeg tar vare på alt som
tilhører skolen.

Informasjon
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni!
- Håper alle har hatt en fin påskeferie!
- I uke 18 skal skolen ha miljøuke. I denne uka skal vi ha et ekstra fokus på miljøet.

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla

Time

Tid

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.30-09.15

Kroppsøving

Matte

Fysisk

Fysisk

Frukt-p
ause

0915-09.25

2

09.25-10.10

Kroppsøving

Engelsk

Matte

Engelsk/ KRLE

3

10.10-10.55

Norsk

Engelsk

Matte

Engelsk/KRLE

Lunsj

10.55-11.15

Store fri

11.15-11.45

4

11.45-12.30

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

Norsk

Samfunnsfag/ Naturfag

5

12.30-13.15

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

Kunst og håndverk

6

13.25-14.10

Matematikk

Samfunnsfag/
Naturfag

Kunst og håndverk

7

14.10-14.55

Leksehjelp 30 minutter

Kunst/håndverk

God helg!

Fag

MANDAG

Frist

2. påskedag

FRI!

Mål

Lekser

Camilla Andås, camilla.andas@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Matematikk

Tirsdag

Matematikk

Onsdag

Ingen lekse. Se torsdag.

Matematikk

Torsdag

Det blir en oppsamlingslekse denne uka:
Ukesluttesten som du fikk tilbake tirsdag denne uka, skal rettes og
føres inn i hjemmelekseboka. Dersom det er noe du synes er
vanskelig, lager vi en liten gruppe på torsdag i matematikktimen.
En liten gruppe har levert “karusellheftet” og heftet med en engelsk
tekst utenpå. Alle leverer “karusellheftet” på torsdag.Legges inn i
hjemmelekseboka.
Oppaver for de som har levert begge heftene: 7.41 + 7.42

Engelsk

Norsk

Fredag

Til
fredag

❏

❏

I can give examples of
texts using formal and
informal language.

Jeg skal kunne forstå det jeg
leser.

❏

Jeg skal kunne setninger som
gir mening.

Lekse: Ingen lekse i textbook eller workbook
Øv på verbene
Infinitive

Past tense

perfect participle

hold(holde)

held

held

hurt(gjøre vondt, såre og
skade)

hurt

hurt

keep(beholde, holde)

kept

kept

Hva har du gjort i påska? Skriv dagbok eller fortelling.
Rundt en side lang og lever på Google classroom eller i norsk
skrivebok.
Les 15 minutter hver dag.
Øv på ukas fokusord og hva fokusordene betyr. Se eget
skriv på its learning.

KRLE

Jeg kan holde en fremføring om
hvorfor kristne og jøder feirer påske.

